
 

 

Bases I Torneig FIFA 

Data:  4 de desembre de 2021 

 

I. PARTICIPANTS 

- Hi podrà participar qualsevol persona major de 12 anys. 

- Hi haurà un màxim de 64 participants. 

 

II. PROCÉS D’INSCRIPCIÓ 

- La inscripció al torneig serà telemàtica i es realitzarà a través del web 

www.culturallagostera.cat del 25 de novembre al 2 desembre. 

- Les inscripcions es tancaran un cop s’arribi als 64 participants. 

- El preu de la inscripció serà de 5 euros. 

- L’abonament de l’import corresponent a la inscripció es farà efectiva el mateix 

dia del torneig. 

 

III. MODALITAT DEL TORNEIG 

- El torneig començarà a les 4 de la tarda del 4 desembre i finalitzarà en acabar la 

competició. 

- La modalitat del torneig serà d’u contra u. 

 

IV. DETALL DEL TORNEIG 

- El torneig serà a través d’eliminatòries, començant per trenta-dosens de final, 

setzens de final, vuitens de final, quarts de final, semifinals i final. 

- El sorteig serà pur, no hi haurà caps de sèrie. 

- Un cop fet el sorteig quedarà definit tot el quadre, de manera que a mesura 

que es vagin jugant els partits s’aniran configurant les següents eliminatòries. 

- Els partits es jugaran en un dels quatre espais habilitats. Cadascun d’aquests 

espais constarà de: 

o Una taula i dues cadires 

o Un monitor 

o Una PlayStation 4 

o Dos comandaments 



- Hi haurà un panell informatiu on tothom podrà consultar el resultat dels partits 

i la configuració de les eliminatòries, els horaris i en quin dels quatre espais es 

jugarà cada partit. 

- Un dels espais habilitats per al joc serà considerat central i és des d’on es 

retransmetran els partits en una pantalla gegant. 

 

V. REGLES DE LA COMPETICIÓ 

- Tots els partits de la competició seran en la modalitat de “Partido rápido” amb 

una duració de 6 minuts per part. 

- En cas d’empat al final del partit es disputarà una pròrroga i en cas de 

mantenir-se l’empat hi haurà una tanda de penals. 

- Els jugadors podran escollir l’equip que vulguin. Podrà ser un club d’una lliga 

nacional o una selecció nacional. Els dos jugadors podran coincidir en l’elecció 

del club. 

- Els jugadors hauran d’escollir equipacions de colors diferents per evitar 

confusions. 

- Cada jugador disposarà de dues pauses per partit que s’hauran de demanar en 

un moment en què el joc estigui aturat. Queda prohibit utilitzar la pausa per 

aturar jugades de l’equip rival. Les pauses tindran una durada màxima de 30 

segons. 

- Es podran fer un màxim de tres substitucions per partit. 

- Cada jugador podrà utilitzar els comandaments que posarà l’organització o 

portar un comandament compatible amb PlayStation 4. 

- Els jugadors hauran de presentar-se davant l’espai on han de jugar 5 minuts 

abans del començament del partit. 

- Cada jugador tindrà 2 minuts per poder modificar les alineacions, formacions i 

tàctiques del seu equip. 

- Els jugadors no poden insultar, molestar o distreure els seus rivals de cap 

manera. 

- Es poden celebrar els gols però en cap cas fer referència al rival. 

- L’organització es reserva el dret de desqualificar un participant si no compleix 

amb algunes de les regles de la competició. 

 

VI. PREMIS 

- Hi haurà premis per als quatre primers classificats: 

o 1r classificat: Targeta PlayStation Network de 150,00.-€ 

o 2n classificat: Targeta PlayStation Network de 100,00.-€ 

o 3r classificat: Targeta PlayStation Network de 50,00.-€ 

o 4t classificat: Targeta PlayStation Network de 25,00.-€ 

- El guanyador del torneig també rebrà un trofeu. 


